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بررسی و تحلیل تصویرپردازی در اشعار نادر نادرپور و نصرت رحمانی
افشین اصدق  ،فرهنگ شبلویی

چکیده
تصويرپردازی شعری يکی از پرکاربردترين اصطالحات نقد ادبی است که در دورهی شکوفايی نقد جديد مقبوليت فراوان يافته
است و شاعران معاصر از آن برای ارائهی ابعاد مختلف ديدگاه خود بهره جستهاند .نادر نادرپور از شعرای برجسته معاصر ،پيرو
مکتب رمانتيسم و شاعری توانمند در زمينه سرايش تغزل بوده است ،که توانسته است با وصف ها و خيال پردازيهای خاص
خود با کمک تشبيههای بديع ،جذابيت خاصی به سرودههای خود ببخشد و بيشترين توانش هنری نادرپور ،در نظام
تصويرسازی و انديشگانی و ترکيبسازی و بيان تصويرهای فشرده او ديده می شود .نصرت رحمانی از ديگر شاعران معاصر است
که با به کارگيری کارکردهای هنری تصوير و هماهنگی آن با عواطف و انديشهها با فراخوانی واژگان خاص و ساخت توصيفات
اصلی و حقيقی در دو محور تصاوير زبانی و تصاوير خيالی به تناسب ذهنيت و عاطفه به خلق تصاويری ملهم از فضای تيره و
سياه جامعه بپردازد .نگارنده اين پژوهش بر آن است تا با رويکرد زيبايیشناسانه و ساختاری ،به تحليل و ارزيابی مهمترين
عناصر شعری تصويرآفرينی در سروده های نادرپور که بنياد و شالوده اشعارش تصوير است و همچنين نصرت رحمانی را به
شيوه تحليلی  -توصيفی مورد واکاوی و تحليل قرار دهد .ک ه نتيجه نشان می دهد بيشترين بار مضامين در اشعار دو شاعر
برعهدهی تشبيهات است و دو شاعر به خوبی توانستهاند مولفهها و ويژگیهای فکری – محتوايی را به بهترين شکل ممکن با
استفاده از تشبيهات بکر خود ،بنمايانند.
واژههای كلیدی :نادرپور ،تصويرپردازی ،رحمانی ،شعر معاصر.
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مقدمه
انسان موجودی است شاعر و به مدد اين ويژگی توانايی کشف ارتبـاط هـای متعـارف و غيـر متعارف موجود در هستی را دارد.
اين موضوع را از عکس العمل های بيانی او وقتـی در حالـت روحی يا عاطفی خاصی قرار می گيرد می توان دريافت .او قدرت
پيونـد زدن اجـزای هـستی بـه يکديگر را دارد .اين جزء می تواند از جنس پاره آهن ،چوب ،خاك و يا از جـنس نگـاه ،انديـشه
و درك عاطفی باشد .اما ابزار او در شاعری کلمه است؛ شاعر در دنيای مجازی واژگان که انعکـاس دنيای واقعی است همه چيز
را به هم می ريزد و پديده ای جديد مـی آفرينـد .آن کـه در بيـان کشفيات زاييده از نگاه و انديشه اش موفق تر است ،ظهور
می يابد و همچون پيامبری کـه علـم هدايت انسان ها را به دوش می کشد ،آن ها را در ديدن جهانی ديگر کمک مـی کنـد.
تصويرپردازی شعری يکی از ابزارهای اساسی نقاشی در کالم است که شاعران با بکارگيری آن ،افکار ،عواطف و خلجانات درونی
خود را در قالبی فنی و محسوس بيان می دارند .اهميت و جايگاه اين وسيله ی تعبيری به حدی است که برخی آن را عنصر
ثابت شعر و مايه ی تمايز آن از ديگر گونه های ادبی دانسته اند .از اين رو ،تصاوير شعری از قديم تا کنون مورد اقبال شاعران و
ارباب فن واقع شده است .اگر در دوره های پيشين تصوير منحصر به آرايه های بيانی همچون :تشبيه ،استعاره و  . . .بود ،امروزه
عناصری جديد مانند اسطوره ،رمز ،پارادوکس و  . . .به آن افزوده شده و دامنه ی شمول آن بيش از پيش وسعت يافته است.
نادر نادرپور و نصرت رحمانی از جمله شاعران معاصری هستند که توانسته اند ،با کاروان عصر جديد هماهنگ شده و به بخشی
از دغدغه های روزگار مدرن پاسخ دهند .دو شاعر برای اين مهم از ابزارهای متفاوتی بهره جسته اند و اشعار ايشان نمايانگر
پديده ها و مضامين گوناگونی است که می طلبد از جنبه های مختلف به بحث و ارزيابی گزارده شود .از آنجا که پرداختن به
تمامی اين ويژگيهای شعری با آن همه گستردگی از حوصله ی يک بحث علمی خارج است ،لذا بنيان پژوهشی که پيش روی
شماست ،بر پايه ی بررسی تصاوير شعری اين دو شاعر و مقايسه ی آن استوار است.
پیشینه تحقیق
درباره نادر نادرپور و نصرت رحمانی و اشعار آن دو تاکنون مطالب متنوع بسياری در قالب کتابها و مقاالت مستقل ،نوشته و
منتشر شده است.
اما در زمينه تصوير پردازی و تصويريرآفرينی در آثار آن دو تاکنون پژوهش هايی در قالب کتاب ،پايان نامه و مقاالت صورت
پذيرفته است .از جمله :کتاب «مرمر شعر :صور خيال در اشعار نادر نادرپور»( )0191که به قلم زينب کرمانی نژاد منتشر شده
است و کتاب به سه فصل تقسيم می شود که در فصل اول در نگاه کلی به زندگی نادر پور و شعر او پرداخته و در فصل دوم
مجموعه های شعری او را مورد برسی قرار داده و در فصل سوم صورخيال را در اشعار او مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .و
پايان نامه مهناز جعفری با عنوان«بررسی جلوههای طبيعت (با تاکيد بر صور خيال) در اشعار نادر نادرپور» ( )0139و همچنين
مقاالتی با عنوان«تصويرپردازی درخت در اشعار نادرپور» ( )0191توسط عليرضا شهرکی و بهروز روميانی و «بررسی ساختار
تشبيه در مجموعه ی اشعار نادر نادرپور»( )0191به قلم مليحه ميری پنجار در اين زمينه منتشر شده اند.
و در بحث تصويرپردازی در آثار نصرت رحمانی ،پايان نامه « زيبايی شناسی اشعار نصرت رحمانی و تحليل اشعار و تأثير اوضاع
سياسی اجتماعی زمان بر آثار او» ( )0131توسط ليال مسکوت و مقالهای با عنوان «وجوه زيباشناختی تصوير و هماهنگی آن با
عاطفه و انديشه در شعر نصرت رحمانی» ( )0191با قلم آرايی حجت اهلل اميدعلی و مهدی دهرامی چاپ شده اند.
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ولی در زمينه بررسی و تحليل مقايسه ای تصويرپردازی مابين آثار دو شاعر معاصر يعنی ،نادر نادرپور و نصرت رحمانی تحقيق
و پژوهشی مستقل انجام نگرفته است به همين جهت کار در اين موضوع می تواند پژوهشی نو در اين راستا باشد.
حیات فردی و ادبی نادر نادرپور
بديهی است زمان و تاريخی که انسان درآن زندگی می کند گذشته از عوامل وراثت و ژنتيک  ,عامل بسيار مهمی در شکل گيری
افکار و شخصيت اوست و منظور از زمان و تاريخ در اينجا سلسله حوادث محيطی  ,اقليمی و ...است که در طول زندگی انسان
حادث می شود  .حال انسانهايی که به موهبت هنر مزين هستند با عبرت ازاحوال گذشتگان و درك زمان و عصر خويش به
کيميای جاودانگی دست مييابند به گونه ای که حتی آيندگان نيز از هنر و جاودانگی اين انسانهای هنرمند می توانند به فراخور
بهره ببرند بعنوان مثال حافظ چنان به احوال دوران خود واقف شده وآنرا با هنرش آميخته که هم جاودانگی را برای خودش به
ارمغان اورده و هم آينه ای از عصر خود برای چند صد سال ديگر به وديعه گذاشته که هر زمانی حالوت و طراوت خود را داردو
چنان است فردوسی و چنان است سعدی و...
نادر نادر پورهم از هنرمندان و شاعران معاصر بوده است که چون ديگران از قاعده ی تاثير حوادث دوران مستثنی نبوده که با
تفحصی در آثار و افکارش می توان اين تاثيرات را به وضوح دريافت و گاه اتفاقات وشرايط دوره ی او وی را تا مرز عصيان نه بلکه
تا خود عصيان برده است و با توجه به اينکه نادر پور عالوه بر شعر در عرصه های ديگر فرهنگی  ،اجتماعی نيز فعاليت می کرد
مقاالت متعددی در زمينه های مختلف ادبی ،سياسی ،فرهنگی نگاشته است که به فراخور ذهنيات وتاثير حوادث سياسی چون
انقالب ايران درسال 0111نظرياتی رابيان کرده ويا اشعاری را سروده که نگارنده از بيان و بررسی آنها خودداری می نمايد.
در نگاه کلی به زندگی و آثار نادرنادرپور می توان گفت وی شاعريست که سالهای زيادی از عمرش را خارج از کشور بوده و
شايد همين ترك ديار و جالی وطن زندگی او را به دو بخش عمدة داخل وطن و خارج وطن تقسيم می نمايد که تاثيرات هر
بخش را دربخشهای بعدی با وضوح بيشتر و بهتری می توان شرح داد.
حیات فردی و ادبی نصرت رحمانی
نصرت رحمانی ،يکی از شاعران معاصر نوگرای ايران است که در سال  0113در تهران به دنيا آمد .او پس از گذرانيدن دوران
دبستان و دبيرستان وارد مدرسه پست و تلگراف و تلفن شد و عالوه بر آن به کار راديو و روزنامه نگاری هم مشغول بود .اما
قلمزنی در مطبوعات را بر کارهای ديگر ترجيح داد  .در سالهای منتهی به انقالب بخش شعر و ادب مجلهی زن روز را اداره می
کرد .در مجله و روزنامه ها ،هم به انتخاب شعر و داستان ديگران می پرداخت ،هم به گفتگو با ديگران توجه نشان می داد .در
نوجوانی به شعر گفتن پرداخت؛ از غزل شروع کرد و به چاپاره رسيد و سرانجام به شعر نو پيوست .رحمانی پس از کودتای 13
مرداد  0111اولين مجموعه شعريش را با عنوان «کوچ» منتشر کرد و مجموعه شعری کوچ ،به عنوان نخستين دفتر شعر نصرت
رحمانی ،بازتاب گسترده ای در مجامع ادبی داشت .اين بازتاب برای اولين بار مجموعه شعری يک شاعر کم سابقه بود و همين
اثر ،او را به عنوان چهره ای ممتاز و برجسته مطرح کرد.
نيما که مقدمه ای بر اين کتاب نگاشته بود ،از همان ابتدا متوجه نوع نگاه متفاوت رحمانی شد و در مورد مجموعه او نوشت:
« آن چيزهايی که در زندگی هست و در شعر ديگران سايه ای از خود نشان می دهند در شعر شما بیپردهاند .اگر اين جرات را
ديگران نپسندند برای شما عيب نيست» (رحمانی .)09 :0131 ،نصرت پس از انتشار «کوچ» به عنوان چهره ای بارز شناخته
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شد .ديگر مجموعه های شعری او عبارتند از« :کوير» (« ،)0111ترمه» (« ،)0111ميعاد در لجن» (« ،)0131درو» (،)0139
«حريق باد» (« ،)0111شمشير معشوقهی قلم» (« ،)0113پياله دور دگر زد» (« ،)0119بيوه سياه» (.»0130
روحيه و انديشه رحمانی به شدت متاثر از شکست نهضت ملی است .اين شکست اثرات عميقی در وجود شاعران نهاد و باعث
گرديد شاعران که غالبا روشنفکران مبارز بودند به شدت سرخورده شوند .اين شکست اجتماعی در نهاد بسياری از آنها منجر به
شکست عاطفی شد و در مرحله بعدی به شکست فلسفی انجاميد.
تصویر یا ایماژ
«تصوير در اصل ،صورت ،تجسم و ترسيمی است که به واسطه ی تلفيق اشياء،عواطف ،افکار و عناصر شعر در ذهن خواننده
پديد می آيد( ».باقی نژاد )11 : 0131 ،و يا «تصوير حلقه زدن دو چيز از دو دنيای متفاوت است به وسيله ی کلمات در يک
نقطه معين(».براهنی)003 :0111،
در مباحث ادبی ،تصوير و خيال در برابر imageبه مجموعه تصرفات بيانی و مجازی اطالق می شود که گوينده با کلمات تصوير
می کند و نقشی را در ذهن خواننده يا شنونده بوجود می آورد .تصوير و خيال می تواند از رهگذر زبان وصفی يا زبان مجازی و
به کمک تشبيه ،استعاره ،نماد ،حس آميزی ،کنايه ،جناسهای آوايی ،تمثيل ،تلميح و ساير مجازها ايجاد شود و تصوير ياخيال
حاصل از آنها غيرمجازی ،ادراکی يا مفهومی باشد(.داد(031: 0113،
تصویر در اصطالح
تصوير در اصطالح عبارت است از اينکه انسان يا اديب و هنرمند تجارب شخصی و عواطف گوناگون خود را در قالبی زيبا و
شگفت انگيز و با تعابيری جذاب و هنرمندانه عرضه کند و اين کار تنها از عهده ی کسانی بر می آيد که دارای قوه ی خيال
خالق ،موهبتی خدايی ،ذهنی کاشف ،انديشه ای نافذ ،روحی لطيف و احساساتی پاك باشند
فرماليست ها تصوير را «جوهرة اساسی شعر و عامل اصلی تاثير سخن می دانند» (فتوحی )31 :0131 ،رمانتيک ها «عنصر
بنيادين شعر را تخيل می دانند ،زيرا بدون تخيل چيزی به نام شعر وجود ندارد( ».همان )001 :و نمادگراها معتقدند که «تنها
خيال هنرمند قادر است انتزاع های بزرگ و مفاهيم واال و آن جهانی را در امور ناچيز روزمره بيابد( ».همان )010 :سورئاليست
ها «هنر را نتيجۀ خيال و تخيل می دانند( ».شفيعی کدکنی)1 :0111 ،
در واقع تصوير ،بيان گر ديدگاهی است که هر فرد نسبت به افراد ،اشياء و محيط اطراف خود دارد ،يا همان هماهنگی ذهن فرد،
با محيط خويش که يکی از ارکان مهم شعر می باشد چنانکه برخی معتقدند که شعر بدون تصوير ،غير از نظمی آهنگين نمی
باشد.
تصوير فقط در ادبيات کاربرد ندارد بلکه در اغلب زمينه ها مثل روانشناسی و هنر و بخصوص در سينما و نقاشی نيز کاربرد دارد.
شعر نيز به عنوان يکی از هنری ترين تراوش ذهن انسان ،از تصوير بی بهره نيست .اصوالً هر شعری برای خود تصويری دارد که
خواننده را در دنيای خود وارد می سازد.
تصوير يا  Imageابزاری است برای انتقال زيبا تر احساس دنيای شاعر به دنيای ديگران «هنرمندان با اين ابزار از جهان بيرون
و درون عکس  Imageمی گيرند و از اين رو به اين ابزار صور خيال نيز گفته اند( ».شميسا )11 :0131،شاعر ،دنيا را آنگونه
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که می خواهد می بيند و يا آنچه را که می بيند به زبان خود بيان می کند و در اين نوع بيان ،سبکی مخصوص خود دارد که
تصويرها را با آن پديد می آورد.
«عموما اصطالح تصوير را برای کليه کاربردهای مجازی به کار می برند .در اين مفهوم ،تصوير عبارت است از هر گونه کاربرد
مجازی زبان شامل همه صناعات و تمهيدات بالغی از قبيل تشبيه ،استعاره ،مجاز ،کنايه ،تمثيل ،نماد ،اغراق ،مبالغه ،تلميح،
اسطوره ،اسناد مجازی ،تشخيص ،حس آميزی ،پارادوکس و ...می شود» (فتوحی)33-31 :0139 ،
با اين توضيحات می توان تصوير را عامل مهم تخيل شعری دانست که به کمک آرايه های ساده يا پيچيده ادبی ،توصيفات و
برخی چيدمانهای هنرمندانه واژگان در کنار هم ايجاد می شود و تصرف ذهنی و ديد ويژه شاعر به دنيای اطراف ،نقش مهمی در
ساخته و پرداخته شدن آن دارد.
تصویرپردازی در ادبیات غربی
مفهوم تصوير imageو کارکرد آن در ادبيات غرب از آغاز پيدايی آن تاکنون سير تحوالت بی شماری را پشت سر نهاده است.
نگاهی به ميراث فکری و ادبی يونان و روم نشان ميدهد که پژوهشهای نقدی غرب ،ريشه در آراء و عقايد بزرگانی چون
«ارسطو» در کتاب «فن شعر»« ،هوراس» در منظومهی «هنر شعر»« ،افالطون» در درسالهی «جمهوريت» و ديگر انديشمندان
ادبی و فلسفی دارد.
امّا با ظهور جريانها و مکتبهای ادبی نوينی که در قرون اخير پا به عرصهی وجود گذاشتند ،ساختار تصويرهای ادبی و نظريههای
نقدی مربوط به آن دستخوش تغييرات بسياری شدند .مفاهيم ادبی که شاعران و اديبان هر مکتب بدان پرداخته و تجارب
شعری خويش را از خالل آن مطرح نمودهاند ،تصاوير متفاوت و متنوعی را فرا روی ديدگان مخاطب ترسيم مينمايد و نگرشهای
ناقدان و واکنشهای فکری و ذوقی آنان را به گونهای ديگر تحت تأثير قرار ميدهد.
ارسطو شعر را کليّتی می دانست که الگوها و رمزهای زندگی را به تصوير می کشاند .وظيفه ی شاعر از ديدگاه ارسطو تنها
توصيف آنچه که اتفاق افتاد است نيست؛ بلکه او بايد آنچه را که وقوعش ممکن و يا محتمل است نيز ،وصف نمايد .افالطون
همچون ارسطو برآن بوده که شناخت قالب و شکل موجودات ،عقلی است و آن همچون ظرفی است که ماده را به وجود
محسوس و قابل ديدن تبديل می کند .البته افالطون قائل به جدايی قالب و محتوی بوده و از نظر وی قالب ،وجود مستقلی دارد
و ارسطو با اعتقاد به اينکه قالب و شکل ،جز در شرايط نادری ،نمی تواند مستقل باشد .با اين ديدگاه افالطون مخالف بود.
در قرن نوزدهم با نهادينه شدن پايه های رمانتيسم بر ويرانههای کالسيسم و تغيير نگرش شاعران و منتقدان نسبت به شعر و
موضوعات آن ،تصوير شعری نيز دچار تحول گرديد ،از انزوای تقليد و توصيف بيرون آمد و ماهيتی زنده و پويا يافت .شاعران
رمانتيک بارهايی از قيد و بندهای گذشتگان ،حاکميت «من» را در شعر تثبيت کرده و از رهگذر احساس و عواطف ،نيروی
تخيل را در بيان شاعرانه ی خويش به کار گرفتند .در حقيقت تصوير ،آيينه ی تجربهی روحی شاعر در پوششی از خيال است
که شعور شاعرانه ی وی را رنگ هنری ،می بخشد و درست همان حالت درونی او را به مخاطب القا نموده تا فرديت و شخصيت
هنری وی را به نمايش گذارد.
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تصوير رمانتيکی بر خالف نوع کالسيکی آن که تکه تکه و چند بعدی است ،دارای پيکره ی واحدی است که هر منتقد در
تحليل زيبايی شناختی آن بايد انديشه ی حاکم بر آن را در پيوند با عناصر سازنده اش بررسی نمايد .اين امر معلول حلول روح
شاعر در فرايند شکل گيری تصوير می باشد« .آن چنان که "ويکتور هوگو" خود را خاطرات يک روح ناميده است».
(حسينی ،0131،ج)031 :0
پس از سرخوردگی رمانتيکها و زوال نيروی احساس و تخيل ،ادبيات عرصه ی اجتماع و واقعيتهای آن شد و نفوذی عميق و
مؤثر بر عموم مردم داشت .اين جريان که با نام رئاليسم شکل گرفت ،در تصوير پردازيهای خود ،افکار و احساسات خالق خويش
را آشکارا ظاهر نمی سازد ،بلکه آن را از البه الی ترسيم حوادث واقعی مطرح نموده و نظام اجتماعی و ابعاد تاريک و روشن
زندگی مردم را محور آن قرار ميدهد .وظيفه ی تصوير کشف واقعيت موجود است که بازنمايی آن در قالب زبانی ساده و روشن،
حتی عاميانه صورت می گيرد ،کنار هم قرار گرفتن اين واقعيتها ،صحنه ای زيبا از جهان روز و مشخصه های آن را نشان می
دهد.
اهمیت تصویرپردازی
يکی از راههای بيان و تعبير ،تصوير شاعرانه است .شکی نيست که تصوير به دليل برخورداری از روح حيات و حرکت ،نقش
برجسته ای در زبان شعری ايفا می کند .تصوير ،گنگ و بی زبان را به سخن در می آورد و باعث حيات و نشاط می شود و
اضدادی چون مرگ و حيات ،و آب و آت را به هم پيوند ميدهد .تصوير بر نفوس خوانندگان بسيار تاثيرگذار است،اما اين
تاثير»مبتنی بر تغيير طبيعت معنا نيست؛ بلکه خصيصه و صفت خاصی را بر معنا می افزايد»(العصفور .)111 :0931 ،تصوير
شعری وسيله ای است که شاعر به کمک آن ميتواند تجربه های مختلف انسانی را به ديگران منتقل کند.
الف)پویایی و حركت تصاویر
مفهوم پويايی و حرکت ،در مقابل مفهوم ايستايی و سکون قرار دارد .تصوير ادبی پويا و متحرك ،آسانتر به ذهن مخاطب راه
ميابد .مخاطب متن پويا ،در عالمی جذاب سيرمی کند که اديب آن را خلق نموده است .او قدم در دنيايی پرنقش و نگار و
پرجنب وجوش می گذارد و اين ،ناشی از قدرت هنری اديب است که مخاطب خود را تنها به حالت شنونده يا خوانندة صرف
نمی گذارد ،بلکه حواس پنجگانۀ او را برانگيخته و باخود همراه می کند تا در برقراری ارتباط موفق و زمينه سازی انتقال پيام و
احساس خويش ،او را ياری نمايد.
ب)تصویر بازتاب عاطفه و اندیشه
تصوير به خودی خود و بدون توجه به عناصر ديگر شعر ارزش چندانی ندارد و هيچ تصويری بيهوده و تنها به قصد ارايش کالم
استفاده نمی شود .اين عنصر موجب قدرت دادن به انديشه ها و عواطفی می شود که شاعر قصد انتقال انها را دارد و هرچه
ميان جلوه های مختلف تصوير و عناصر ديگر شعر هماهنگی و پيوند باشد رسوخ و اثرگذاری شعر در ذهن مخاطب بيشتر
خواهد بود« .تصويرهای پراکنده ای که از پيوند درونی و سلسله مراتب منطقی بی بهره اند و در همايش خود بيانگر بسندگی
انديشه شاعرانه و احساس هنری نيستند ،نمی توانند يکان های هنری ارزشمندی به شمار آيند .تصويرهای شعری گوشه ای از
يک انديشه يا پديده جهان راستين را پژواك می دهند که در پيوندی به هم فشرده و اندام وارف برخورد شاعر را با آن پديده و
انديشه به نمايش می گذارند( ».عسگری )10-11 :0133 ،سنخيت و همخوانی تصاوير کيفيتی به هم پيوسته به آنها می بخشد
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که هر يک در راستای ديگری قرار گرفته و مانع تناقض و پراکندگی احساسی و انديشگانی می شود .تصوير «نشان دهنده گره
خوردگی عاطفی و عقالنی در برههای از زمان و مکان و وحدت بخشيدن به افکار متفرق است( ».ولک)119 :0131 ،
بررسی تصویرپردازی در اشعار نادر نادرپور
نادرپور در مقدمه کتاب تصوير را از عناصر اصلی شعر خود می داند .او اضافه می کند که ادعا ندارد که تصوير حکمران شعر
جهان است و می افزايد که« :هرگز تصوير را فقط برای تصوير به کار نمی برم زيرا اين عنصر هم مانند کلمه وسيله ای برای
ايجاد تفاهم است ».او در ادامه سخن خود به جايی می رسد که می گويد« :امروز تصويری که من در شعرخود به کار می برم نه
تنها «يک بعدی» نيست بلکه ابعاد گوناگون دارد و بيش از پيش برخوردگاه چند معنی است( ».نادرپور)13 :0130،
با آنکه اکثر ناقدان درباره لزوم تعهد در شعر سخن می گويند ،تصاويرشعری نادرپور بيشتر طرفداران «هنر برای هنر» را راضی
می کند و از طرفی ديگر هم شکل گرايان با عمده کردن فرم ادبی ،ارزش و اهميت محتوای هنری و فرهنگی شعر نو را
مستقيم يا غير مستقيم ،آشَکارا يا نهانی انکار می نمايند .توطئه سکوت درباره محتوای اشعار نيما و کشاندن بحث های ادبی به
محدوده شکل و قالب و در محاصره گرفتن شعر نو از اين راه ،از ترفندهای موفق شکل گرايان در نيم سده اخير بوده است.
نادرپور را در نوآوری «محافظه گر» يا «محافظه کار» و از نظر سبکی به ويژه در فاصله سال های  0111تا  0119رمانتيک
خوانده اند .در کارهای اوليه نادرپور مثل کتاب های«چشم ها و دست ها» و «دختر جام» تصاوير شعری او نشان می دهد که
هنوز جهان مخصوص خود را نيافته است و در تصاوير او هيچ گونه بينش خاصی در مورد جهان اشياء ارائه نمی شود.
دليل گرايش نادرپور به تصوير پردازی ،عالوه بر کم تجربه بودن و نداشتن زبان قوی و پخته در اوايل ،محيط خانوادگی اوست .
نادر پور از کودکی شعرهای فردوسی ،فرخی و منوچهری را از پدرش بارها شنيده است .تصوير پردازی در ديوان نادر پور دو
دوره دارد:
دوره ی اول شامل اوايل شاعری و روزگار جوانی وی می شود (چشم ها و دست ها ،دختر جام و شعر انگور
دوره ی دوم که با کسب تجارب هنری و مسايل ديگری چون ازدواج يا تحوالت سياسی بعد از سال  0131کم کم تغيير می
کند .فروغ فرّخزاد در مورد تصويرهای اوليه ی نادرپور می گويد :شعر نادر پور از نظر محتوا به طور کلّی خالی است ،او تصوير
سازی ماهر است ،اما تصوير به چه درد می خورد ،با اين تصوير ها چه چيزی را می خواهد بيان کند( .فرخزاد )13 :0113 ،اما
نبوغ نادرپور در تصوير سازی را بايد در دوره ی دوم شاعری وی جست وجو کرد؛ دوره ای که پس از گذراندن دو دهه ی  11و
 11و کسب تجربيات کافی در به کارگيری ظرايف زبان به آن می رسيم ،و اين امر به خاطر استفاده ی زياد از تشبيه و
مخصوصاً تکرار يا تازگی تشبيه است.
تشبیه
يکی از مهمترين ويژگيهای تشبيه که آن را از ساير صور علم بيان ممتاز می نمايد ساده و زيبا بودن آن در عين پيچيدگيهای
خاصش می باشد چنانکه هر شخصی را بصورت ناخواسته تحريک و وادار به فکر کردن به جمله های از جمالت گوينده يا
نويسنده می کند که در آن از تشبيه استفاده شده است .می توان تشبيه را از اعجاز کالم دانست که شالوده و اساس زيبايی
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کالم در آن نهفته شده و ريشه ی تمام صور علم بيان از جمله استعاره ،کنايه ،مجاز و حتی رمز در آن می باشد .ردپای تشبيه
را عالوه بر متون نظم و نثر در قرآن مجيد می يابيم که با زيبايی و شيوايی خاصی در کالم خدا بکار رفته است.
تشبیه گسترده و فشرده:
تشبیه گسترده:
«تشبيهی که به صورت ترکيب اضافی بيان نشده باشد ممکن است هر چهار رکن تشبيه يعنی مشبه،مشبه به ،ادات و وجه شبه
ذکر شود و ممکن است وجه شبه يا ادات تشبيه يا هر دو حذف شود( ».پورنامداريان )101 :0130 ،شعر نادرپور از نظر تشبيه
بصورت گسترده بسيار غنی است .مهمترين خصيصهای که در تشبيهات شعر نادرپور جلب نظر می کند تازگی آنهاست0010 .
عدد از تصاوير شعر نادرپور را تشبيهات گسترده به خود اختصاص داده است:
آنگاه برگ خوانده را چون باد از تقوم می راند (نادرپور)101 :0130 ،
آری هزار بار تصوير من در آيينه و چشمه غرق شد
يا خود در آن دو چشم درخشان رسوب کرد
تا ناگهان جوانی ناپايدار من چون آفتاب در شب غربت غروب کرد(همان)311 :
که رقص چلچله ها را در آسمان بهار به خواب می بينند (همان)313 :
تشبیه فشرده:
« منظور از تشبيه فشرده تشبيهاتی است که با افزودن دو طرف تشبيه (مشبه و مشبه به) بصورت يک ترکيب اضافی در می
آيد که در اغلب قريب به اتّفاق موارد مضاف در آن مشبه به و مضاف اليه مشبه می شود» (پورنامداريان .) )101 :0130 ،از اين
نمونه تشبيه  193مورد در ديوان شعر نادرپور بکار رفته است .تشبيهات فشرده از قبيل :اسفنج کبود ابرها ،حوری خورشيد،
استخر بلورين افق ،طياره ی طاليی خورشيد ،پرتو فانوس شعر من ،طاق مرمری خاطر ،سيب سرخ ،خورشيد و ...
حوری خورشيد سير از لذت آغوش
تن در استخر بلورين افق می شست( .نادرپور)313 :0130 ،
وقتی که سيب سرخ خورشيد
از شاخه می افتاد و قانون زمين را در آن بهشت نيلگون تفسير می کرد (همان)311 :
طياره ی طاليی خورشيد
آماده ی صعود و سفر بود (همان)111 :
شالق سرخ صاعقه بر پشت آسمان پيچيد(همان)101 :
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نادرپور تشبيهات گسترده و فشرده را با زيبايی خاصی در اشعار خود بکار برده که توجه مخاطب را به خود جلب می کند و
مخاطب را به تفکّر و تأمل درباره ی آن تشبيهات وادار می کند علت آن هم اين است که تصويرساز بزرگی است راهگشای
شيوه ای تازه در شعر نيما می باشد (فسايی )11 :0131 ،پس دليل بکر و نو بودن اکثر تشبيهات او قدرت او در تصويرگری نيز
می باشد .فروغ فرخزاد با اعتراف به قدرت نادرپور در خلق تصاوير قوی در اشعارش ،او را به دليل عدم توجه به محتوا نکوهيده
است و گفته است« .شعر نادرپور از نظر محتوا به کلی خالی است .او تصويرساز ماهری است؛ اما تصوير به چه درد من می
خورد» (فرخزاد )11 :0111 ،نادرپور برخوردار از نگاهی تيزبين و خيالی دور پرداز است و غالب ًا ترکيبات تشبيهی ابداع خود او
است.
تقسیم تشبیه به اعتبار طرفین
مشبه مفرد ،مشبه به مفرد:
از اين نمونه تشبيه که هر دو طرف تشبيه (مشبه و مشبه به) هر دو مفرد باشد  113مورد در ديوان نادرپور بکاررفته است:
اکنون چراغ عشق در اين خانه مرده است
بايد که پيه سوز عبارت را
در خلوت خيال برافروزيم (نادرپور)119 :0130 ،
در اين شعر ،عشق که مفرد است به «چراغ» که آن هم مفرد است تشبيه شده است .همچنين است پيه سوز عبادت.
خورشيد که تيرش به سنگ خورده است چون من مشوش است (همان)199 :
در من حريق خاطرهای شعله ميکشيد (همان)911 :
مشبه مفرد مقید ،مشبه به مفرد مقید:
دو چيز که مقيد به قيدی باشد به هم تشبيه می شوند نادرپور از اين نمونه تشبيه  119عدد در ديوان شعر خود بکار برده
است:
بر خشکسال سينه ی من بارد
اين اشک گرم چون نم باران (همان)133 :
مشبه :اشک گرم ،گرم صفتی است که همراه اشک آمده است.
مشبه به :نم باران ،باران اسم است و در حکم مضاف اليه که همراه نم آمده است.
گاهی ستارگان پراکنده
اين پشه های فسفری شب ،نيش بلند و نازکشان را
در ريشه های چشمم می کارند (همان)111 :
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وز زهر نيش اين پشگان در من انديشه ی سرخ ورم کرده
چون دانه های آبله می خارند (همان)111 :
مشبه مفرد ،مشبه به مفرد مقید یا بالعکس:
از اين نمونه تشبيه که يکی از طرفين مفرد و ديگری مقيد به قيدی باشد  191مورد در ديوان نادرپور بکار رفته است:
ما از حريم آتش و خاکستر
شب را به پيشواز سحر برديم
خورشيد نان سفره ی ما شد
لحن کالم ما به عسل آميخت (همان)113 :
مشبه :خورشيد – مشبه به :نان سفره ی ما ،نان مقيد به قيد اضافه می باشد به همين علّت مفرد مقيد نام می گيرد.
وقتی که من جوانِ جوان بودم:
شبها ستارگان در جام الجوردی براق آسمان
چون تکه های کوچک يخ ،آب می شدند (همان)113 :
مشبه :ستارگان  -مشبه به :تکه های کوچک يخ
چون نگهبانان دهشتناك ظلمت
در کنار چشمه ی وحشی ،چناران (همان)010 :
مشبه مركب ،مشبه به مركب:
يک هيئت منتزع از چند چيز به يک هيئت منتزع از چند چيز ديگر تشبيه ميش وند از اين نمونه تشبيه در ديوان نادر پور 13
مورد بکار رفته است:
چو ماری که بر دوش ضحاك خفته
گره خورده زنجيربر بازوانش (همان)133 :
در اينجا يک هيئت منتزع از چند چيز به يک هيئت منتزع از چند چيز ديگر تشبيه شده است حتّی می توان بين دو مصراع
قرينه سازی هم کرد
مشبه

مار

دوش ضحاک

خفتن

مشبه به

زنجیر

بازوان

گره خوردن
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مركب به مفرد مقید یا بالعکس:
نادرپور از اين نمونه تشبيه  11مورد در ديوان خود بکار برده است:
پير و جوان مانند مورانی شتابان
با توشه هايی از هراس و حسرت خويش
سر گشته می رفتند سوی آشيانه (همان)311 :
مشبه :پير و جوان مرکب است به مورانی شتابان تشبيه شده است .شتابان صفتی است برای مور پس مقيد به قيد صفت می
شود.
مشبه مفرد ،مشبه به مركب یا بالعکس:
از اين نمونه تشبيه  3مورد در ديوان نادر پور بکار رفته است:
گويی به آب و آيينه مانيم
سرتا پای جام وجبينيم (همان)331 :
انواع وجه شبه ها در دیوان نادرپور
وجه شبه تحقیقی:
مراد از وجه شبه تحقيقی آن است که شباهت مورد نظر در هر دو طرف تشبيه وجود داشته باشد .از اين نمونه وجه شبه نادرپور
 0131مورد در ديوان خود بکار برده است که نسبت به ساير وجه شبهات بسيار است اين دليلی برای بکر و نو بودن تشبيهات
وی است.
سنگ بزرگ عصيان در دستهای تست
آيا عالمت زدنت نيست؟ (نادرپور)319 :0130 ،
ويژگی مشترك بين سنگ و عصيان خاصيت شکنندگی و تخريب است که در هر دو طرف تشبيه اين ويژگی وجود دارد.
اين در که پلک چشم تو باشد گشوده شد (همان)013 :
ويژگی مشترك بين در و پلک گ شوده شدن است که اين ويژگی در هر دو طرف تشبيه وجود دارد.
وجه شبه تخیلی:
مورد مشابهت در طرفين يا در يکی از آنها خيالی و ادعايی است يعنی اصالً در عالم واقع چنان چيزی حقيقت ندارد .از اين نمونه
وجه شبه  13مورد در ديوان نادرپور بکار رفته است:
با شاخه ی نازك پاها و دستها
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ابريشم هوا را تا آسمان دريد (همان)31 :
پاها و دستها به شاخهی نازك تشبيه شده است که نازك بودن ويژگی مشترك بين مشبه و مشبه به است؛ که نسبت به پاها و
دست به نوعی ادعايی می باشد.
من نيز آرزوی پريدن را
پرسوی آفتاب کشيدن را
همچون درخت از تو (نسيم) طلب کردم (همان)133 :
با اين بهار سرخ گلی سهمگين شکفت
آری گلی بزرگتر از گرد باد (همان)131 :
وجه شبه مبهم:
ال دور و غير مأنوس رابطه ای ايجاد می کند و مشبه
«گاهی با آنکه وجه شبه ذکر می شود و شاعر به سبب اينکه بين دو امر کام ً
به يک مورد عقلی و ناآشناست وجه شبه با ابهام همراه است و درك آن آسان نيست گاهی سبب ابهام اين است که خود وجه
شبه معنايی ندارد گاهی علّت ابهام اين است که بين وجه شبه و مشبه به ارتباط آشکاری نيست يعنی مشبه به در آن وجه شبه
اعرف نيست به هر حال وجه شبه به صورت طبيعی از مشبه به بيرون نمی تراود و به ذهن متبادر نمی شود( ».شميسا:0111 ،
 )011در اين گونه وجه شبه ها رابطه ی ميان مشبه و مشبه به ،به تملک ادراك حسی و فهم عقالنی در نمی آيد بلکه احساس
گنگ و لطيف در خواننده بر می انگيزد و راز لطافت اين گونه تشبيه ها درغرابت مشبه و مشبه به است( .فتوحی131 :0139 ،
)
از اين نمونه وجه شبه  011مورد در ديوان نادرپور بکار رفته است:
نوری که چون شمايل شوم مقدسان
در زير روشنايی ماه ايستاده بود (نادرپور)111 :0130 ،
نور به شمايل شوم مقدسان تشبيه شده است مشخص نيست که شمايل شوم مقدسان چگونه بوده است که نور به آن تشبيه
شده است يا حالت ايستادن اين شمايل شوم مقدسان چگونه بوده است.
چون آخرين ستارهی گمراه آسمان
غلتيده ام به دامن بخت سياه خويش (همان)031 :
مشخص نيست که آخرين ستارهی گمراه آسمان چگونه به دامن بخت سياه خويش غلتيده است نمی توان دقيق نوع وجه شبه
را مشخص کرد.
در من پرش گرفت نيروی ناشناخته ای
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چون تب شراب
با مستی گداخته اش در سرم دويد (همان)310 :
وجه شبه دوگانه (استخدام):
«گاهی وجه شبه در ارتباط با مشبه يکی معنی و در ارتباط با مشبه به معنی ديگری دارد يک بار حسی و بار ديگرعقلی است در
اين صورت کالم بسيار زيبا و هنری خواهد بود» (شميسا )11-11 :0111 ،از اين نمونه وجه شبه در ديوان نادرپور  101عدد
بکار رفته است:
برگور روزهای سيه
بوته های عشق پژمرد (نادرپور)019 :0130 ،
عشق به بوته تشبيه شده است وجه شبه پژمردن است که نسبت به بوته به معنی خود پژمرده شدن بکار رفته است ولی نسبت
به عشق به معنی از بين رفتن عشق می باشد.
نورضعيف چراغ خاطره می تافت(همان)91 :
خاطره به چراغ تشبيه شده است که ويژگی مشترك بين خاطره و چراغ «تافتن» می باشد که نسبت به چراغ به معنی تابيدن و
نسبت به خاطره به معنی زنده شدن و به ياد آمدن خاطره در ذهن می باشد.
طياره ی طاليی خورشيد چرخی زد و نشست (همان)113 :
وجه شبه مركب:
هنری ترين وجه شبه است و از مشبه به مرکب اخذ می شود هيأت حاصله از امور متعدد است و يا اصطالح منتزع از چند چيز
است يعنی تابلو و تصويری است که از مجموعه ی جزئيات گوناگون حاصل می شود .از اين نمونه وجه شبه  11مورد در ديوان
نادرپور بکار رفته است:
نورسپيد در قدح سبز آسمان
شير بريدهايست پر از لخته های خون (همان) 310 :
وجه شبه :سفيدی آميخته با آبی آسمان
دل خونين مرا بستر غم خوابگه است
خال سرخی است که بر گونه زرد افتاده است (همان)191 :
وجه شبه :قرار گرفتن سرخی در ميان زردی
مانده به چشمم نشانی از خط زنجير
چون به شن تر شياری از تن ماری (همان)110 :
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وجه شبه :ماندن جای يک خط يا شيار بر روی جسم ديگر
استعاره
استعاره در حقيقت همان تشبيه است که تمام اجزای آن به غير از مشبهبه حذف شده است.
نادرپور از استعاره به گستردگی تشبيه استفاده نکرده است ولی اگر نوعی از استعاره يعنی تشخيص را که بعضی از علمای بالغت
آن را با استعاره مکنيه برابر می نهند ،در شمار استعاره حساب کنيم ،شايد از اين نظر ،آمار استفاده از استعاره در ديوان نادرپور
بيشتر از تشبيه باشد .يادآوری چند نکته در مورد استعاره های نادرپور الزم است اول اين که اکثر استعاره های نادرپور مخصوصاً
آنهايی که در مورد معشوق يا زن است ،بيشتر با حرف ندا از قبيل ای ،يا ايا ،و  ...شروع می شوند .اين نوع استعاره ها در دوره
دوم نسبت به دو دوره اول زيادتر است:
ياد آرمت هنوز ،هنوز ای اميد دور (همان)011 :
ای چامه سروده به مدح چهار فصل (همان)111 :
نکته ديگر در مورد استعاره های نادرپور اين است که وی در بعضی استعارهايش با آوردن مشبه به استعاره خود حالت تشبيه
داده است .در اين حالت وی استعاره را بين دو خط فاصله ] [--ميآورد .اين امر ناشی از همان وسواس نادرپور در تصويرپردازی و
نيز القاء موردنظر خود به خواننده است:
تو گويی ماه – مرغ آسمان – مرد (همان)011 :
خورشيد و ماه – بادکنکهای سرخ و زرد – در آسمان خالی پرواز می کنند (همان)311 :
زن -نقاشی خانگی-
پيوسته نقش خود را در قالب آينه تکرار می کند (همان)313 :
گاهی ستارگان پراکنده  -اين پشه های فسفری شب -
نيش بلند و نازکشان را
در ريشه های چشم می کارند (همان)111 :
در ديوان نادرپور شصت  11مورد استعاره وجود دارد.
تو مرغان قفس را پر گشود
من اين مرغ قفس را پرگشايم (همان)001 :
آسمان ،فراز شاخسار من  -نرمتر ز سينه کبوتران -
مخمل کبود گسترانده است (همان)319 :
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كنایه
کنايه در ديوان نادرپور به دو صورت به کار رفته است يکی عبارات يا فعلهای کنايه ای مانند «زبان درکشيدن» به معنای
خاموشی گزيدن و ديگر کنايه از موصوف يا صفت مانند «جگرگوشه» که کنايه از فرزند است ،در کل ديوان نادرپور سی و پنج
مورد کنايه به کار رفته است که در زير به برخی از آنها اشاره می کنيم:
با اين دو دزد حيله گر هستی
پيمان مهر بستن و بگستن (همان)001 :
دو دزد حيله گر هستی کنايه است از روز و شب که هر دم با انسان پيمان عهد و وفا می بنند ولی بر سر وفای خود نمی ماند و
آن عهد و پيمان را می شکند و به همين دليل حيله گر و مکار می باشد.
تا کی همين که حلقه به در آشنا کنم
آهنگ گام های تو آيد به گوش من (همان)033 :
سوداگر پيری که فروشنده هستی است
کاالی بدش را به من افسوس گران داد (همان)110 :
هر خار که می رويد از اين کهنه نمکزار
گيسوی سواران فر رفته به خاك است (همان)119 :
تشخیص
تعريف هايی که از تشخيص در کتابهای بالغت ارائه کرده اند تقريباً با هم يکسانند .تصرفی که ذهن شاعر در اشياء و در عناصر
بيجان طبيعت می کند و از رهگذر نيروی تخيل خويش بدانها حرکت و جنبش می بخشد را تشخيص می گويند.
تشخيص را به طور کلی به دو دسته تقسيم کرده اند:
تشخيص اجمالی يا فشرده و تشخيص تفصيلی يا گسترده« :تشخيص ] [...صورتهای گوناگون و بيشمار دارد که نمی توان به
دسته بندی آنها پرداخت شايد کوتاهترين شکل آن همان نوعی باشد که به عنوان استعاره مکينه قدما از آن ياد کرده اند و در
تعبيرات رايج زبان از قبيل «دست روزگار» فراوان ديده می شود و نوع گسترده آن اوصافی است که شاعران از طبيعت دارند».
(پورنامداريان)099 :0130 ،
يکی ديگر از آرايه هايی که در ايجاد تصاوير بکر و بديع در اشعار نادرپور نقش کليدی دارد ،جان بخشی و تشخيص است
نادرپور از تشخيص يا جان بخشی به اشياء و پديده های بيجان به وفور برای خلق تصوير استفاده کرده است .نادرپور چه در دوره
اول و چه در دوره دوم شاعريش از تشخيص در حد زيادی استفاده و اين استفاده از تشخيص يکی از داليل پويايی و تحرك
تصويرهای شعری وی است.
شيهۀ خاموش
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کوه زانو زده چون اسب زمين خورده به راه
سينه انباشته از شيهۀ خاموش هالك
مغز خورشيد پريشان شده بر تيزی سنگ
چون سواری که به يک تير در افتاده به خاك
ناخن از درد فرو برده درون شن گرم
سينه ساييده بر اندام تب آلود زمين
لب تاول زده اش سوخته از داغ عطش
خونش آميخته با روشنی بازپسين (نادپور)191 :0130 ،
در اين شعر ،با استفاده از اين دو صنعت ،ارتباطی پويا بين طبيعت و انسان ايجاد شده است:
کوه ،با جان بخشی به موجودی زنده تشبيه شده است و خورشيد با تشخيص ،به مغزانسان تيرخورده ،که از شدت درد زمين را
چنگ می زند .تصوير بکری که نادرپور دراينجا ارائه می دهد بسيار زيبا و مخيل است و شاعر توانسته است با استفاده از اين دو
آرايه ،زيبايی غروب را در گرمايی تند و سوزان تصوير کند.
مجاز
نادرپور از مجاز خيلی کم استفاده کرده است.
زانجا که بوسه های تو آن شب شکفت و ريخت
امروز شاخه های کهن سرکشيده اند (همان)19 :
نادرپور در اين شعر فعلهای شکفتن و ريختن را به بوسه نسبت داده است
اسناد گريختن به باد و نسيم و پژمردن به خنده:
چون برگ مرده ای که در افتد به پای باد
ياد تو با نسيم سبک خيز شب گريخت.
وان خنده ای که بر لب تو نقش بسته بود
پژمرد و در سياهی شب چون شکوفه ريخت (همان)001 :
اسناد گريختن به باد و نسيم و پژمردن به خنده
درختانند با بادی به نجوا
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سر از مستی به گوش هم نهاده
کنار جاده ها مسکن گزيده
سيه پوشان چون دزدان پياده (همان)011 :
نسبت دادن نجواگری به درختان و باد مجاز عقلی است و در عين حال تشخيص
اغراق
اغراق ،آرايه ای ديگر است که نادرپور در تصاويرش از آن استعانت می جويد .اغراق در ماهيت موضوع ،مقبول نيست اما اغراق
به هنگام آميختگی با تشبيه و استعاره ،يکی از عوامل ايجاد صور خيال می گردد که بنا بر جايگاه و ميزان کاربرد ،تصوير را
زشت و يا زيبا می سازد.
...گفت چون اين پهلوان بر سنگ ره پا می نهاد
سنگ ،در هم می شکست از گام پوالدين او
چون شباهنگام ،خواب راحتش درمی ربود
ناله می کرد از سر سنگين او ،بالين او
گفت :چون يک روز ،خشم آورد و تيپا زد به کوه
کوه از جا کنده شد ،لغزيد و در صحرا نشست
گردی از لغزيدنش برخاست چون دود از حريق
پهلوان خنديد و خوفش در دل خارا نشست (نادرپور)031 :0111 ،
اغراق يکی از بن مايه های شعر حماسی است ،و در اين شعر ،پياده شدن اين الگو بر شعری با مضمون حماسی ،تصويری جذاب
آفريده و به پويايی ذهن مخاطب منجر شده است .تصوير شکستن سنگ از قده فوالدی ،و تيپا زدن به کوه ،به واسطۀ اغراق
موجود در آن بسيار جذاب است.
نماد
نادرپور ،در ارئۀ تصاوير خوداز نماد نيز بهره جسته است .هرچند اين بهره برداری بسيار اندك می باشد:
رستخيز
تاج خروس های سحر را بريده اند
در خاك کرده اند،
از خاك ،رسته خرمن انبوه الله ها،
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ای باد گوش کن!
اين الله ی خونين فرياد می کشند:
بيداری ای سحر؟
آيا هوای ديدن ما داری ای سحر؟ ( نادرپور)101 :0130 ،
با اينکه نادرپور شاعری است که در بند اجتماع و دغدغه های آن نمی باشد ،تصوير زيبايی از شهيدان و آرزوی آزادی در اين
شعر ،به زبان نمادين ارائه شده است .خروس که نماد سحر خيزی و روشنايی است و سحر که خود نماد و نويد آزادی می باشد
در کنار الله که مظهر شهيد است ،تصويرپردازی زيبايی به وجود آورده است.
بررسی تصویرپردازی در اشعار نصرت رحمانی
از خصوصيات مهم شعر نصرت رحمانی صورخيال اشعار اوست که به جای آنکه مانند معاصران خود کانون تصاوير و توصيفات
شعری خود را مرداب ،مهتاب و بهار و  ...در هيئتی عاشقانه و رويايی قرار دهد ،محيط شهری زندگی خود را وصف کرده و آن را
از ديد عاطفی و فکری خويش از پشت عينکی سياه نگريسته است « .رحمانی از همان ابتدای شعر و شاعری خود ،شعر را به
کوچه پس کوچه های تنگ و تاريک برد و با انبانی از واژه های کوچه و بازاری ،عواطف عصيانی و جريحهدار شده اقشار
فرودست جامعه را به تصوير کشاند .شعر نصر ت در واقع بازتاب واقعيات تلخ زمانه است .او طراح ماهری است که با بهره گيری
از واژگان معمولی برای مخاطب تصوير خلق می کند .خصيصه روحی او اعتراض کردن و نشاندن تضادها در کنار هم است و
اشعارش در واقع حديث ياس و شکست و مرگ است( ».اميدعلی ،دهرامی)10 :0191 ،
تصاوير شعری او نيز بيشتر حرکتی و ديداری اند .بعد از تصاوير ديداری ،تصاوير شنيداری بيشترين آمار را به خود اختصاص
دادهاند .آمار تصاوير بويايی ،حسی ،المسهای و پارادوکسی چندان چشمگير نيست.
تشبیه
مرکز اغلب صورخيال حاصله از تخيالت شاعران ،تشبيه است .زيرا پايه صور گوناگون خيال از استعاره گرفته تا مجاز و کنايه و
حتی رمز ،بر رابطه “اين همانی” استوار است .بسامد تشبيه در اشعار نصرت بسيار باالست و حدود  91درصد مشبه به ها در
تشبيهات نصرت رحمانی محسوس هستند و اين نشان دهنده آن است که شاعر سعی کرده تصاوير شعری اش را از محيط و
واقعيات ملموس و محسوس اطراف خود بگيرد تا مفاهيم ذهنی و انتزاعی و رويايی.
تشبیه حسی به حسی
دشت بال خيز غريب تفته ای بود
هر تپه ای چون طاولی چرکين بر آن دشت
ما سوختيم و خيمه برکنديم و رفتيم (رحمانی)009 ،0131 ،
در روی آينه ترکی همچو عنکبوت روئيد
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تصوير مرد از عمق آينه در پشت آينه
ديوانه وار قهقهه سر داد (همان)011 :
تشبیه عقلی به حسی
هنوز خاطره ها می جُوَند دلها را
چو زخم های گرسنه (همان)031 :
قصه ها از رنج و شادی
همچون دانه تسبيح بر نخ کرده
بر انگشت های دل گرفته (همان)011 :
انديشه هايمان چون آبهای راکد و بيمار در گور خاطرات فرو می رفت
ما پير می شديم (همان)131 :
تشیه مفرد به مفرد:
اغلب تشبيهات نصرت رحمانی به صورت مفرد به مفرد هستند و اکثرا به شکل اضافه های تشبيهی می باشند:
وديعه ايست سکوت
گزيده خاموشان –سخاوتيست سرشک
دمی که می خندی (رحمانی)033 :0131 ،
صدا از دور می آمد
طنين دردخيز و تلخ
غفلت سپرده ای دل
تو گويی سنگ گور ياران – رفتگان پاك –
تو گويی سنگ های کوچه متروك می ترکد (همان:
)033
يکی از موارد بسيار زيبا و بديع در اشعار فوق که در کنار تشبيه بايد از آن ياد کرد ،بدل های بالغی است که در خلق تصاوير
شعری نصرت جايگاه قابل مالحظه ای دارند .در اين شگرد تصويری ،شاعر بدل را به گونه ای به کار می برد که عالوه بر افزودن
توضيح ،با مبدل منه خود رابطه تصويری ايجاد می کند.
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از نمونه های ديگر تشبيهات مفرد به مفرد که به صورت اضافی تشبيهی آمده اند:
جوی دم کرده تهی از آب
طاول قارچ به لب بسته
شاخه ها سوخته و بی برگ
آسمان خسته ،زمين خسته (رحمانی)11 :0131 ،
شايد شبی کنار درخت کاج
آوای گام او شکند شب را
ريزد به روی دامن شب ،بوسه
سايد چو روی سنگ لبم لب را (همان)31 :
استعاره
نصرت رحمانی به نوعی شاعر استعاره است .استعارات شعر او در اغلب موارد تازه و بديع می باشند و از هر دو نوع استعاره يعنی
مصرحه و مکني ه استفاده می کند؛ البته استعاره مکنيه از مصرحه بسامد بيشتری دارد و آن را به دو صورت مفرد و مرکب به
کار می برد و نيز آمار استعاره های مفرد نسبت به مرکب بيشتر است .در استعاره مکنيه غالبا از روش اسناد مجازی فعل به اسم
استفاده می کند .او افعالی را که بار منفی دارند به هر اسمی نسبت می دهد و مفاهيمی که در عرف جامعه مثبت هستند
معموال منفی جلوه می دهد.
از ديگر خصيصه های شعر نصرت کاربرد استعاری دو يا چند کلمه با يک فعل است:
از هر حلقی زنجيری روييده است (رحمانی )111 ،0131
در اينجا فعل «روييده است» يک بار با «زنجير» که نهاد و يک بار با «حلق» که متمم است استعاره می سازد ،زيرا نه زنجير
قابليت روييدن دارد و نه حلق قابليت روياندن .شاعر با استفاده از يک فعل در محلی غير از محل قراردادی اش گاه چند جزء را
در يک جمله به صورت استعاری به کار می برد.
و نگاهش را بر صفحه ساعت پاشيد (همان)111 :
يک بار «نگاه» با نسبت داده شدن به ضمير متصل «ش» که مرجع آن «مرگ» است استعاره می شود و يک بار ديگر وقتی
مفعول می شود برای فعل «پاشيد»؛ زيرا مرگ دارای نگاه نيست و نگاه نيز نمی تواند پاشيده شود و بار ديگر «پاشيد» با
«مرگ» استعاره می سازد ،زيرا مرگی ك مفهوم ذهنی است و اين قابليت را ندارد که بتواند چيزی را بپاشد.
گاه ديده می شود که او يک کلمه را هم به صورت استعارة مصرحه به کار ميبرد و هم استعارة مکنيه:
رقصيد ،پر زد ،رميد
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از لب انگشت او پريد
گفتم :خط پروانه مبين پرواز کرد
چرخيد ،چرخيد پر پر زنان چکيد؛ کف جوی پر لجن (همان)111 :
با توجه به بند اول متوجه می شويم که «پروانۀ مسين» استعارة مصرحه است از «سکه» و همين استعاره يک بار با فعل «پرواز
کرد» و يک بار با فعل «چکيد» استعارة مکنيه ميش ود .اگر صفت مسين برای پروانه به کار نميرفت ،به سختی ميتوانستيم
تشخيص دهيم که اين واژه استعاره از سکه است.
بيشترين فعلی که در استعارات او به کار رفته است ،صيغه های مصدر «روييدن» است:
ديرگاهی است که از هر حلقی زنجيری روييده است (رحمانی )111 :0131 ،
قفل از لبهايش می رويد (همان)111 :
در روی آينه ترکی
همچو عنکبوت روييد (همان)101 :
استعاره مصرحه در شعر او بسامد قابل توجهی دارد که تحت تاثير محيط زندگی او می باشد:
شب باريد
بارش سيل اشک شست
خط سياه دايره شب را (همان)113 :
در اينجا شب استعاره از چشم است.
در آبی بلند
افعی زرد چنبره ای بست (همان)111 :
آبی بلند و افعی زرد به ترتيب استعاره از آسمان و خورشيد هستند.
تشخیص
در شعر نصرت کمتر موجودی پيدا می شود که جان نداشته باشد .او خصوصيات ،رفتار و عواطف انسانی را به عناصر و
موجودات بی جان نسبت می دهد و هميشه با اين پديده ها و اشياء درد دل می کند ،با آنها حرف می زند و به حرف آنها گوش
می دهد .رحمانی با جاندارانگاری امور ذهنی و انتزاعی به تصاوير شعری خود پويايی و تحرك می بخشد؛ گويی که آنها واقعا
زنده اند و همراه او هستند:
ترس با باد سخن می گويد
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ترس چيزی است که می ترسد و می ترساند (رحمانی)111 :0131 ،
شرم را ديدی شالق فروخت
رحم شالق خريد و جنايت به خيانت خنديد (همان)111 :
اين باد بود که می ناليد
آنگونه دردناك در رگ نی زار ،زار (همان)113 :
می بينيم که شاعر چگونه صفات و اعمال موجودات زنده را به اشيای بی جان نسبت می دهد و با آنها سخن می گويد .الزم به
ذکر است که تشخيص عالوه بر اينکه در تصاوير شعری نصرت به وفور يافت می شود در طول اثر و در ارتباط تصاوير با هم
مشهود است؛ به اين صورت که شيئی بی جان در طول اثر رفتار و اعمال يک انسان را انجام می دهد يا به آن اين اعمال نسبت
داده می شود.
پارادوكس یا متناقض نما
از ديگر ابزار تصويرآفرينی در اشعار نصرت رحمانی ،پارادوکس يا متناقض نماست« .اين صنعت ادبی در اشعار او از جايگاه
مهمی برخوردار است و هسته مرکزی بسياری از تصاوير شعری او را تشکيل می دهد .در واقع می توان گفت که او استاد
نشاندن تضادها در کنار هم است؛ البته صرف قرار دادن دو امر متضاد در کنار هم الزاما زيبا نيست؛ بلکه زمانی زيبا قلمداد می
شود که تصويربديع ،غريب و برجسته خلق شود تا از اين طريق ضمن رستاخيز شگفت کلمات ،ذهن مخاطب را به مکث وادارد
و او را اقناع کند( ».اميد علی ،دهرامی )31 :0191 ،متناقض نما اصطالحی است که نخستين بار دکتر شفيعی کدکنی آن را
معادل پارادوکس ساخته است که منظور از تصوير پارادوکسی يا متناقض نما آن «تصويری است که دو روی ترکيب آن به
لحاظ مفهوم ،يکديگر را نقض می کنند( ».شفيعی کدکنی)13 :0111 ،
پارو کشيدم و زدم از کينه
بر پشت خود در آب رها گشتم
گـرداب تشـنه ،جفـت مـرا بلعيد
ديدم که ز منِ خويش جدا گشتم (رحمانی:0131 ،
)111
سکوت نعره سنگ است
سنگ راه سکون (همان)301 :
طيف غباری خفته بر دريای شنزار
خون شب ام
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هـذيان تـب آلـود دردم ،بـی تـو ،بی تو (همان)111:
نماد
يکی از داليل عمده ی گرايش شعرا به نمادپردازی و سخن رمزآلود ،غالوه بر تنوع و فراخی دامنه ی معنی نماد ،شرايط و
اوضاع اجتماعی خفقان آور است .به گونه ای که گرايش به بيان نمادين در ادبيات ممالک دارای نظام های خودکامه ی
حکومتی يا نظام های سخت گير عقيدتی ،امکان بيشتر دارد .در ايران نيز از سال  0113که آغاز سلطنت رضاشاهی است،
استبداد سياسی و اعمال حاکميت مطلق در همه ی شوون مملکتی حکفرما بود و به تبع ساير امور مملکتی بر مطبوعات
کشوری نيز نظارت شديدی اعمال می شد .بنابراين تمام انتقادات قانونی  -اجتماعی با مخالفت روبه رو و به دنبال اين مسائل،
سمبول سازی معمول شد .سرخوردگی و نااميدی شديد بخصوص در ميان قشر روشن فکر نوعی ابهام و رمزگرايی در ادبيات و
شعر را در پی داشت و نصرت رحمانی نيز در زمره ی شاعران معاصری است که در بين مردم حضور دارد و به بيان رخدادهای
اجتماعی سرزمين خود تمايل بيشتری نشان می دهد.
شيوه ديگرتصويرسازی در شعر رحمانی از طريق نماد انجام گرفته است .اين شيوه نقش موثری در انسجام و نگاه داشت فضای
شعر دارد .بر اساس نماد «کل شعر حول يک پديده يا يک تصوير می گردد و ديگر اجزای شعر يعنی تشبيهات و استعارات و
ايضاحات شعری و خيالی در خدمت آن تصوير مرکزی قرار می گيرند و چنان آن تصوير کانونی را برجسته می سازند و قوت
می بخشند که ماهيتی ادبی به خود می گيرد و به رمزی سرشار از ابهام هنری بدل می شود( ».فتوحی )01 :0131 ،سراسر
شعر پيرامون يک تصوير مرکزی می چرخد و ديگر تصاوير شعری ،در حکم عناصر فضاساز و تکميل کننده تصوير مرکزی
هستند .شعر «بوتيمار» رحمانی از اين دست محسوب می شود.
بوتيمار کناره صخره های مات و در کنار موج های مست ،در انديشه فرورفته و اشک می ريزد .اين پرنده هميشه غمگين
دردهای زيادی را ديده و داستان هايی را در دل خود گور کرده است .ديده که دريا ناخداهای زيادی را بلعيده است ولی باز
بوتيمار چشم هايش را پاسدار دريای خواب آلود ساخته است .از لب ساحل بر نمی خيزد و اشک می ريزد که مبادا آب دريا
خشک گردد .الشه خود را در قعر چشمانش چال کرده و سخنان خود را در تابوت لب های خود دفن کرده است .طعنه ها از
مردم ساحل شنيده و روز خود را چون شام تار غريبان ساخته است .بوتيمار نمادی از شاعر است و هر چند نمادين بودن شعر
واضح است اما شاعر رمزها را گشوده و در پايان ،شعر را تفسير کرده است.

نتیجه گیری
در بررسی مجموعه اشعار به اين نتيجه رسيديم که نادرپور اصوال به کمک پيوند و ارتباط های هنری عناصر دور از ذهن و
متنوعی را با يکديگر آميخته و تصاوير رنگين و بديعی خلق کرده است و غالب تصاوير شعری او از آن خود اوست و به خوبی
توانسته خود را از تکرار دور نگه دارد شعر نادرپور را ،قدرت تصويرهايش و رويت او از جهان اطراف غنی می کند .تشبيه يکی از
کارآمدترين ابزارهای بالغی است که نادرپور به شيوه های مختلف برای بيان مقصود خود از آن بهره برده است و بسياری از
تشبيهاتی که در کالم خود به کار برده از نوع تشبيه بليغ و در برخی موارد در قالب اضافه تشبيهی است .با آنکه بيشتر شاعری
تشبيه گر است استعارات فراوانی در آثارش مشهود است تشخيص هم شعر او را جاندار میکند و اشياء را روح میبخشد .کنايات
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در شعر او کمتر سنتی و بيشتر تازه اند که به دو صورت فعلهای کنايه ای و کنايه از موصوف و صفت به کار رفته است .در شعر
او مجاز خيلی کم يافت میشود .بيشتر مجازهای عقلی او اسناد فعلهايی است به اشياء حسی و کمتر به معقوالت عقلی.
اما تصوير در شعر نصرت رحمانی با محتوا و پيام شعر متناسب و همخوان است .پيام شعری او غالبا چيزی جز شکست و تباهی
و نااميدی و سياهی نيست و تصاوير شعری او هم نشات گرفته از اين ذهنيت سياه و کدر است .تشبيه ،استعاره ،تشخيص،
پارادوکس و نماد ساختمند از مهمترين ابزار تصويرآفرينی رحمانی در تصاوير خيالی است .تصاوير شعری او چه در يک شعر و
چه در مجموعه اشعارش همسو و هم جهت هم است و از اين منظر تمامی تصاوير در راستای القای مقصود شاعر است .کاربرد
همزمان چند عنصر خيالانگيز گاه درك شعر رحمانی را دشوار می کند؛ مخصوصاً آنجا که استعاره و حس آميزی با هم آميخته
می شوند؛ اما وقتی استعاره در باالترين سطح خود تبديل به تشخيص می شود ،تصاوير شعری اش قوی تر و زودفهم تر به نظر
می آيند .در شعر او تصاوير معموالً پويا و متحرکند و رنگ در آفرينش آنها نقش چندانی ندارد .تنها رنگی که بسيار مورد استفادة
اوست رنگ سياه است .او بيش از همه از تصاوير حرکتی بهره می برد؛ اما تصاوير ديداری و شنيداری نيز جايگاه خود را دارند.
او در بحث تشبيه هم نيز تقريباً موفق اسـت .تـشبيهات گسترده و فشرده ی او که از نگاهی نو نشأت گرفته اند ،بيانگر اين ادعا
است .او از لحاظ ساختار تشبيهات را به گوناگونه های مختلفی به کار می برد .از جملـه کـاربرد مـشبه و مـشبه بـه ،بـه صورت
ترکيب اضافی ،کاربرد مشبه به ،به صورت بـدل بـر ای مـشبه ،شيوه ی سـوال و جـواب و استفاده از تشبيه جمع.
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